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Σχολική Χρονιά 2012-2013 Φυσική Β Λυκείου Γενικής Παιδείας

2ο ∆ιαγώνισµα - Ορµή - Κρούσεις

Ηµεροµηνία : ∆εκέµβρης 2012 ∆ιάρκεια : 3 ώρες

Ονοµατεπώνυµο:

Βαθµολογία %

Θέµα 1ο

Στις ερωτήσεις 1.1 – 1.4 επιλέξτε την σωστη απάντηση (4 × 5 = 20 µονάδες )

1.1. ΄Ενα σύνολο δυο ή περισσοτέρων σωµάτων αποτελούν σύστηµα σωµάτων:

(α) µόνο αν τα σώµατα αυτά δεν αλληλεπιδρούν µε άλλα σώµατα.

(ϐ) αν αλληλεπιδρούν µεταξύ τους.

(γ) µόνο αν τα σώµατα είναι ακίνητα.

(δ) αν δέχονται µόνο ελκτικές δυνάµεις.

1.2. ΄Ενα αρχικά ακίνητο σώµα ξεκινά να κινείται ευθύγραµµα µε σταθερή επιτάχυνση.
Ο ϱυθµός µεταβολής της ορµής του σώµατος :

(α) αυξάνεται γραµµικά µε τον χρόνο.

(ϐ) αυξάνεται γραµµικά µε την ταχύτητα.

(γ) µειώνεται µε τον χρόνο.

(δ) παραµένει σταθερός.

1.3 ∆ύο σώµατα (1) και (2) µε µάζες m και 2m αντίστοιχα κινούνται στον ίδιο ευθύγραµ-
µο δρόµο µε ταχύτητες µέτρου 2υ και υ αντίστοιχα, έχοντας αντίθετη ϕορά. Η ορµή του
συστήµατος των δύο σωµάτων ισούται µε :

(α) µηδέν

(ϐ) 2mυ

(γ) 4mυ

(δ) mυ

http : //perifysikhs.wordpress.com 1 Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου



Πε
ρι-

Φυ
σικ

ής

Σχολική Χρονιά 2012-2013 Φυσική Β Λυκείου Γενικής Παιδείας

1.4 ∆ύο παγοδρόµοι Α και Β µε µάζας m και 0,8m αντίστοιχα στέκονται ακίνητοι ο ένας
απέναντι στον άλλο και κάποια στιγµή ο Α σπρώχνει τον Β. Αν ο παγοδρόµος Β κινείται µε
ταχύτητα ~υ µόλις χάσει την επαφή του µε τον Α, τότε ο Α την ίδια στιγµή ϑα κινείται µε
ταχύτητα:

(α) −~υ

(ϐ) −2~υ

(γ) −0, 8~υ

(δ) −1, 25~υ

1.5 Σηµειώστε µε (Σ) καθε σωστή πρόταση και µε (Λ) κάθε λανθασµένη πρόταση. (5 × 1

= 5 µονάδες)

(α) Η µονάδα µέτρησης της ορµής στο S.I. είναι το 1kg · cm/s

(ϐ) ΄Ενα σύστηµα σωµάτων λέγεται µονωµένο όταν δεν ασκούνται σε αυτό εξωτερικές
δυνάµεις.

(γ) Για να αλλάξει η ορµή ενός σώµατος πρέπει οπωσδήποτε να του ασκηθεί µια δύναµη.

(δ) Ο ϱυθµός µεταβολής της ορµής είναι µέγεθος µονόµετρο.

(ε) Πλαστική λέγεται µια κρούση στην οποία δεν ισχύει η διατήρηση της Ορµής και µετά
την κρούση δηµιουργείται συσσωµάτωµα.

Θέµα 2ο

2.1. ΄Ενα σώµα µάζας m κινείται οριζόντια σε λείο οριζόντιο επίπεδο µε ταχύτητα µέτρου
υ και χτυπά σε κατακόρυφο τοίχο, οπότε ανακλάται µε ταχύτητα µέτρου υ/4. Αν η χρονική
διάρκεια της κρούσης είναι ∆t, τότε το µέτρο της µέσης δύναµης που δέχθηκε το σώµα από
τον τοίχο κατά την διάρκεια της σύγκρουσης µε αυτόν ισούται µε :

(α)
4mυ

∆t

(ϐ)
5mυ

4∆t

(γ)
3mυ

4∆t

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.Να αιτιολογήσετε την
απάντησή σας. (3+5 = 8 µονάδες)
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2.2. ΄Ενα σώµα µάζας m1 είναι ακίνητο σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Σώµα µάζας m2 =
m1

4
που κινείται µε οριζόντια ταχύτητα µέτρου υ0 συγκρούεται µετωπικά και πλαστικά µε το
m1. Το πηλίκο της κινητικής ενέργειας του συστήµατος των δύο σωµάτων ελάχιστα πριν
την κρούση (Kπρν

oλ ) προς την κινητική ενέργεια του συστήµατος ελάχιστα µετά την κρούση
(Kµετα

oλ ) ισούται µε :

(α) 5

(ϐ) 4

(γ) 2

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.Να αιτιολογήσετε την
απάντησή σας. 3+5 = 8 µονάδες)

2.3. ΄Ενα σώµα εκτοξεύεται κατακόρυφα προς τα πάνω και όταν ϕτάνει στο ψηλότερο
σηµείο της τροχιάς του, διασπάται ακαριαία σε δύο κοµµάτια µε µάζες m1 και m2 = 2m1.

Αν το κοµµάτι µε µάζα m1 αµέσως µετά την διάσπαση κινείται µε ταχύτητα υ1 προς τα
πάνω, τότε το άλλο κοµµάτι κινείται :

(α) κατακόρυφα προς τα πάνω µε ταχύτητα
υ1
2

.

(ϐ) κατακόρυφα προς τα κάτω µε ταχύτητα 2υ1 .

(γ) κατακόρυφα προς τα κάτω µε ταχύτητα
υ1
2

.

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.(4+5=9 µο-

νάδες)

Θέµα 3ο

΄Ενα ϐλήµα µάζας m = 0, 01kg κινείται οριζόντια µε ταχύτητα υ0 = 400m/s και σφη-
νώνεται σε ξύλινο κιβώτιο µάζας m = 1, 99kg που είναι ακίνητο σε λείο οριζόντιο δάπεδο.

(α) Να υπολογίσετε το µέτρο της ταχύτητας του συσσωµατώµατος.

(ϐ) Να ϐρείτε την απώλεια κινητικής ενέργειας του συστήµατος ϐλήµα - σώµα εξαιτίας
της κρούσης.

(γ) Να υπολογίσετε την µεταβολή της ορµής του ϐλήµατος εξαιτίας της κρούσης.

(10+10+5 µονάδες)
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Θέµα 4ο

Σε οριζόντιο επίπεδο ηρεµεί ένα σώµα Α µάζαςM = 2kg. ΄Ενα ϐλήµα µάζας m = 0, 1kg
που κινείται οριζόντια µε ταχύτητα υ0 = 100m/s, συγκρούεται µε το σώµα Α, το διαπερνά
σε χρόνο ∆t = 0, 2s και εξέρχεται µε ταχύτητα υ1 = 20m/s.

(α) Βρείτε την αρχική ορµή του ϐλήµατος.

(ϐ) Υπολογίστε την ταχύτητα του σώµατος Α µετά την κρούση.

(γ) Ποια η µεταβολή της ορµής του ϐλήµατος ;

(δ) Βρείτε την µέση δύναµη που δέχτηκε το ϐλήµα κατά το πέρασµά του µέσα από το
σώµα Α.

(ε) Σε µια στιγµή ο ϱυθµός µεταβολής της ορµής του σώµατος Α είναι 50kgm/s2, ποιος
ο αντίστοιχος ϱυθµός µεταβολής της ορµής του ϐλήµατος την ίδια χρονική στιγµή ;

(στ) Αν το σώµα Α παρουσιάζει µε το έδαφος συντελεστή τριβής ολίσθησης µ = 0, 2 , πόση
απόσταση ϑα διανύσει το σώµα Α, µετά την κρούση, µέχρι να σταµατήσει ;

∆ίνεται : g = 10m/s2. (πηγη: ylikonet.gr)

(3+5+3+4+4+6 µονάδες)

Οδηγίες

� Υποχρεωτικά να κάνετε σχήµα για να

λύσετε τις Ασκήσεις !

� Γράφουµε όλες τις απαντήσεις στην κόλλα
αναφοράς.

� Κάθε επιστηµονικά τεκµηριωµένη λύση ε-
ίναι σωστή.

� Ελέγχουµε τα αποτελέσµατα µας.

Καλή Επιτυχία !
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